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 بسم اهلل افرمحن افرحقم 

 مؼدمة

 .صذ اهلل ظؾقه وشؾم احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشول اهلل

 وبعد: 

أن  ثرت  آقفا ؿصة حقايت، وترمجتي افتي ؾفذه ورؿات أشتعرض ؾ

، ممايتش بافزور وافبفتان بعد و  ش  حتى ال ت   :أـتبفا بـػيس، يف حقايت

ف ر  ظ  كؼص، ؾل  زيد وأ  أ ظدل ؾقفا وأ   ،وال ظؿريوتؽون معي ض  

 افـاس بادرء هو كػسه.

 ادقالد وافـشلة: -أواًل 

أمحد بن حمؿود بن رجب بن رجب  ورضاه:أكا افػؼر إػ ظػو ربه 

 .افشاؾعي ثم احلـػي ،األزهري افؼؿاوي ادرصي ،بن موشى

ةئة وواحد وتسعغ من م  سعظام أفف وت  ، شبتؿز ةؽريف  دت  فو  

 .(م4/9/4994) ادقالد

 هـ4442صػر  24دواؾق ا
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، ؼؿقةاف ، حماؾظةصان احلجر ، مرـزيف ؿرية أربعة افؼصبي ؽرب

 .افعربقة مرص مجفورية

يؾفو ويؾعب مع افصغار،  ،أي ضػل ظاديـطػوفة تي وـاكت ضػوف

ؾوافدي ـان أـز  ،ديأول حػقد ل   تأين ــ ضل اهلل ظع  ومن ؾ

 .إخوته، ؾػرح يب أظممي وظؿتي ـثًرا

وـان اهلل ؿد أـرمـي بافذـاء، ؾتعؾؿت افؼراءة وافؽتابة يف هذا  

 افوؿت.

ؾؿؽثت    (م4997)بادعفد االبتداةئي األزهري، ظام  افتحؼت  ثم 

 .تعاػ وــت متػوًؿا بػضل اهلل ،ؾقه شت شـوات

مسابؼة بغ  ت  ر  ج   ،يف افصف افسادس االبتداةئي ـت  ـظـدما و 

ن ن، م  اــت أكا وصديق يل ومعـا بـت ،ادعاهد ظذ مستوى ادحاؾظة

 .يف هذه ادسابؼة راخت

معفد ظذ مستوى  هنم اختاروا من ـل: ألوـاكت مسابؼة ظجقبة 

عوا ـل افبـات يف ؾصول ، ومج   بـتغ ووفدين -ؼؿقةحماؾظة اف

خاصة، واألوالد يف ؾصول خاصة، وـان اددرس يؼف ظذ 

ؽتب أشئؾة ادادة، ق  ف -أن أظطوكا أوراًؿا بقضاء ؾارؽة بعد -ورةبساف
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ن ـان ؾؿ   ،حفاس  ؾنذا اكتفى مـفا ترـفا مخس دؿاةئق بافضبط ثم م  

 !!واحد فؽتابة واإلجابة يف آن  ن من اؽ  ا ورسيع افبدهية ت   ذـق  

أو يف  هل يف   !، وال أدري ما افسببكحصل ظذ ادرـز األولمل و 

  !زمقع أو يف افبـتغ؟

 .ظذ ذفك واحلؿد هلل فذـاةئي وتػوؿي، أهنم اختاروين :افشاهد

وأكا يف ادرحؾة  ،اإلخالص إػ شورة يوشفشورة من  ظت  ػ  وح  

 االبتداةئقة.

 عد ظن افوافدين:افب  

 دير بافذـر أكـي يف ؾسة االبتداةئقة مل تؽن إؿامتي مع افوافدينمن ال

وإكم  بسبب افدراشة يف ادعفد افذي ـان بعقًدا ظن بقت افوافدين

 اأيب وأمي ـاك ألن :ديت وأظممي يف بقت افعاةئؾةج   ظـدــت أؿقم 

وهي مـطؼة تبعد ظن  ،رمسقس ـ ؿرية خافد بن افوفقديف )يسؽـان 

 ( ان ـقؾو مسً يوظؼ ةبحوايل مخس ،صبي ؽربؿرية أربعة افؼ

، وبافطبع وافديت ـاكت ؿطعة أرض شباخويؼوم أيب ظذ إصالح  

 .معه
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وهذا افبعد يف افصغر ؿد  .خاصة يف صغري ـان هذا صعًبا ظع  و 

 اخر صزً ضػل آظـد ؿد يوفد ، وءاؿسوة وجػيوفد ظـد ضػل 

 وهذا ما حصل يل بػضل اهلل تعاػ. ،وحتؿاًل 

 ومرـز صان احلجر: وافثاكوية رحؾة اإلظداديةاد

أن  -االبتداةئقةومن افطبقعي بعد أن  يـتفي افطافب من ادرحؾة 

 .يؾتحق بادرحؾة اإلظدادية

  :مل يؽن هـاك شوى معفدينو 

افتي ؼرية افوهو يبعد ظن  ،معفد ؿرية افستغ اإلظدادي :األول

مسات ـقؾو  حوايل أربعةافؼصبي ؽرب (  أربعةؿرية )أشؽـفا 

 .تؼريًبا

أو  مسات  شبعة ـقؾو ويبعد ظـا حوايل ،معفد صان احلجرافثاين:  

 .زيد ؿؾقاًل ي  

د    مل أجد ؾقه تعؾقًم إال بعض و ،م يل وافدي يف معفد افستغؾؼ 

 ناحلصص افؼؾقؾة، ؾشؽوت األمر فوافدي ؾـؼؾـي دعفد صا

مديـة  اكتألهنا ـوصان احلجر ؿد أصبحت مرـًزا اآلن،  .احلجر

 .مـفا ــت أخرجكة بافؼرية افصغرة افتي ؼار  ـبرة م  
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ػ صحبة جديدة، ووجدت يف معفد صان احلجر إؾتعرؾت  

 .مؼاركة بؿعفد افستغ هذا ،اظدادي وافثاكوي تعؾقًم جقًدا جد  اإل

ن بعض افزمالء ـاكوا يؾؼبوكـي إا، حتى وــت حمب ا فؾػؼه جد  

 .(ؾؼقه افػصلـ)ب

 .ؿرأ أكتا :ا، ؾؽان ـؾم دخل مدرس ؿاليع افؼراءة جد  ــت رسو 

ؾدخل مدرس  ،ث ضجقًجاد  ويف يوم من األيام ـان افػصل ي    

 ؾرؾعت   !!ؾة، أكتم ال تعرؾون افؼراءة وافؽتابةش  شؽتوا يا ؾ  ا :وؿال

 !!يا كاصح : تعال  ؾؼال .جقًدا أظرفبل  ،يا أشتاذ :يدي وؿؾت

ا: ةـتب ـؾؿا :لؾلظطاين افطباصر وؿا ؾخرجت   وه  ؿ  ؽ  م  ز  ؾ   ، أ ك 

 :شتحى وؿالاحتى  ،وأكا أـتب ،ذ يـتؼي أصعب افؽؾمتخ  وأ  

 !!دخلا

اهلل  لبػض وؿد ختؿت   ،ادرحؾة اإلظدادية وافثاكوية ومرت ظع  

 .حػظ ـتاب اهلل تعاػ بتجويدهتعاػ 

 ن:اوـان يعطقـا افؼرآن افؽريم صقخ 

 .األول: افؼارئ افسعقد محودة 

 افشقخ ظبد ادـعم. ئافؼارثاين: اف
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 ا.ممتازً  اا وجتويدمهوـاكت أصواهتم مجقؾة جد  

 ـان يعطقـا أيًضا. ،أشتاذ حمؿد هشؿا ،ؿارئ ثافث موث   

 )ضؾب افعؾم ظز افػضاةئقات(

، بدأت أصاهد (م 2007)وـان هذا ظام  ،ويف بداية افثاكوية

 .افؼـوات افديـقة

، ؾؼد ــت رسيًعا يف هتـتب ،ًشاـؾم صاهدت درأين وـاكت ظاديت  

 ا.افؽتابة جد  

ؾؽـت أـتب خطب افشقخ حمؿد حسان، وؾتاوى افشقخ مصطػى 

افعدوي، ودروس افشقخ أيب إشحاق احلويـي، ودروس افشقخ 

 مسعد أكور... وؽرهم.

 ظؾم احلديث وافػؼه. وؿع يف ؿؾبي حبوجل هلذا، و ؾوؾؼـي اهلل ظز

ظؾم جيعؾك  ؾافػؼهمن األزهر، وأكا يف األصل أ حب ظؾم افػؼه 

حتى تعرف دفقؾه  تعرف ـقف تعبد اهلل ظذ بصرة، ؾال تػعل ؾعاًل 

 ن ؿال به.وم  
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وــت وأكا يف افثاكوية أذهب حلضور خطب افشقخ حمؿد حسان يف 

ب افشقخ حمؿد افزؽبي يف ط  خ  أذهب حلضور  و .دـركس ـ دؿفؾقة

 ادطرية ـ دؿفؾقة.

 ،وأكا يف افثاكوية ،مؽتبة ؾقاض فؼاء بعض افؽتب من ت  وذهب

فؾشقخ حمؿد  (أحداث افـفايةو)، (حؼقؼة افتوحقد) :ؾاصسيت

 فؾشقخ األفباين. (ضعقف الامعو)، (صحقح الامعو) حسان.

وؽرها من  .ؿيؽ  فؾحاؾظ احل   (شمال وجواب يف افعؼقدة اماةئتو)

 افؽتب.

ن حتى صغؾـي ظ وزاد اكشغايل هبذه افؽتب وهبمالء ادشايخ، 

، وأؽؾب مواده كـي يف افؼسم األديبوأل .ادذاـرة يف ـتب األزهر

ــت أحػظ ادواد افؼظقة بػضل اهلل، وال أحتاج إال  ،ذظقة مواد

 دذاـرة ؿؾقؾة.

 !!وبافػعل كجحت يف ادرحؾة افثاكوية
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 افتـسقق وافتعب:

 ،ـؾقة أصول افدين وافدظوة)يف افتـسقق، ؾؽاكت افـتقجة  ت  م  د  وؿ   

ال تذهب هـاك ؾفي  :يل بعض األؿارب ؾؼافوا ، ؾاشتؼت  (بافػقوم

 .واذهب إػ ادـصورة ،بعقدة

افتحويل  تمرة أخرى فؾتـسقق يف افزؿازيق، وـتب ت  وبافػعل ذهب

 .إػ ادـصورة

ؾوجدت أهنم أرشؾوا ورؿي إػ  ،ظذ افـت وبعد مدة بحثت   

يف ادـصورة  مت  د  أكا ؿ  ) :إػ ضـطا وؿؾت هلم ت  جامعة ضـطا، ؾذهب

ل، أو تذهب ؽًدا و  بعد ظام يؿؽـك أن حت   ) :ؾؼافوا (وفقس ظـدـم

 (.م وافشبؽات هـاكظ  إػ افؼاهرة حقث وحدة افـ  

أكا ــت يف ) :ولئؾؼال يل ادس ،واصتؽقت إػ افؼاهرة ؾذهبت   

 (!ادـصورة بل ـتبت  ) :ؾؼؾت فه !(ضـطا افزؿازيق وأكت ـتبت  

 .، ؾحوفـي فؾؿـصورة(ادـصورةأين ـتبت: )د ؾؼام بافبحث ؾوج

ـؾقة أصول افدين  ،ؾرع ادـصورة ،لامعة األزهر وبافػعل ذهبت  

 وافدظوة.
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 ادـصورة وؿصة ضؾب افعؾم ظـد افشقخ مصطػى افعدوي:

يف  إجابايتذاـر ؾقه، وـاكت أمل ألين األول  ػصل افدرادضاع اف

ػصل افؽن يف فؾس ؿتضعقػة، ومل يؽن هـاك و االمتحاكات

 .األول افدراد

يف ادـصورة، وـان معي  تافثاين شؽـ ػصل افدرادافوفؽن يف  

ظدادية، شامل )وهو صديؼي من اإل صديؼي أمحد بن حسن ظع

 وـان معي ظـد افشقخ مصطػى بن افعدوي حػظه اهلل(.

يف  ،يف مسجد افتوحقد ،وــا كحرض يوم افثالثاء درس افتػسر

 ادـصورة.

 .هكػس ؿقس فؾشقخ حمؿد حسان يف ادسجدودرس اخل

يف  اصقًخا ـبرً  وجدت   ،وأكا جافس يف ادسجد ويف يوم من األيام

)وـان ابـه افشقخ هاين ؾتحي من ـبار  اشؿه احلاج ؾتحي، ،افسن

ه ظن ؾسلفت   ضؾبة افعؾم ظـد افشقخ مصطػى افعدوي حػظه اهلل(

تذهب إػ  :ـقػقة ضؾب افعؾم ظـد افشقخ مصطػى افعدوي، ؾؼال

مواؾؼة  :ن: األولاوفؽن فه ذض ،دة افشقخ وحتدثه يف األمربؾ
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 -افثاين: تزـقة أو صفادة من صقخ أو صخص معروف .افوافدين

 لكك صخص مستؼقم.ب

ب، وحددكا يوم ح  وافدي يف األمر، ؾواؾق ور   ت  ث  د  ح   وبافػعل

 .ـصورةث افشقخ يف هذا األمر يف مسجد افتوحقد بادد  ح  افثالثاء فـ  

من أهل  أحسبه )وهو جار فـا وجاء وافدي وافشقخ شقد صاهغ 

وذهبـا ، أخي األصغر حمؿد افػضل وافصالح(،  وـان معفم

 .دسجد افتوحقد فؾحضور

افدرس بسبب ظدم حضور ؾػوجئـا بلن افشقخ ؿد اظتذر ظن  

رؿم هاتف افشقخ من  وأخذت   !!ؿؾؽة افعربقة افسعوديةؿفؾ هشػر

سجد، واكرصؾت وأرشؾت رشافة فؾشقخ مـسق افدرس يف اد

 .افعدوي بقـت فه ؾقفا األمر

وبدأت  إػ ؿريتي بعد اكتفاء افػصل افدراد افثاين، ورجعت   

ر اهلل يل افـجاح يف افػرؿة د  ؼ  ومل ي   (م9/2040 )افدراشة يف صفر

افػصل األوػ بسبب ظدم احلضور وظدم افتؿؽن من ادذاـرة يف 

 .األول افدراد
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 ،بعد صالة الؿعةو -وـان يوم مجعة -اكتفاء صفر شبتؿزوبعد  

إػ مـقة  تعال   :ل يلوؼيو إذا بافشقخ مصطػى بن افعدوي يتصل يب

 كصف دؿقؼة.شؿـود. ومل تستغرق ادؽادة أـثر من 

ـة وبافػعل ذهبت يوم افسبت مع وافدي إػ مسجد أهل افس  

 أجا ـ دؿفؾقةـ مرص. -بؿـقة شؿـود ،والمظة

ؾـا ؿبل افظفر بؼؾقل، ؾصؾقـا رـعتغ وجؾسـا يف ادسجد ووص

وبافػعل خرج افشقخ، كـتظر خروج افشقخ فصالة افظفر فـحدثه، 

ظؾقه ألذح فه األمر، ؾؼال بعد درس افعؾل، وبعد اكتفاء  ؾلؿبؾت  

مرحًبا بك  :ؾؼال .أكا جئت ألضؾب افعؾم ،يا صقخـا :افدرس، ؿؾت

 .كعم، وهذا وافدي :ؿؾت ؟ؼوطهل تعرف اف ك!ب  وشفاًل وأهاًل 

بالؾوس يف مـقة شؿـود،  ل  ض  ػ  ن افقوم ت  م   :م ظذ وافدي، وؿالؾ  ؾس  

 .وابحث فك ظن شؽن فإلؿامة به

ؿػؾت راجًعا يوم مالبيس و أخذت  ثم أكا ووافدي،  ؾاكرصؾت   

وهو أول يوم أجؾس ؾقه  ( م2040 / 40 / 40)ادواؾق  ،األحد

 بؿـقة شؿـود.
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 افعؾم: رحؾة ضؾب

ألكـي  :زي ظذ دراشة ظؾم احلديث ظـد افشقخقـان أول مهي وترـ

ح فـا افؼرآن بػضل اهلل، وذ    ظت  ػ  وح   ،درشت افػؼه يف األزهر

د ع  األشاتذة ظؾوم افعربقة وافتػسر وافسرة... وؽرها، ؾؾم ي  

 !!يـؼصـي إال افتبحر يف دراشة ظؾم احلديث دراشة ظؿؾقة تطبقؼقة

وـاكت دراشتي ظذ  ،ظؾم احلديث ظـد افشقخ ت  ش  ر  وبافػعل د   

 افـحو افتايل:

ض ظذ ـبار ر  دراشة ادصطؾح، ثم افتخريج، ثم افعؾل، ثم افع  

م افتجؿقع افػؼفي، ثم ؾ  ع  ض ظذ افشقخ، ثم ت  ر  ضؾبة افشقخ، ثم افع  

م ضريؼة افشقخ مصطػى بن ؾ  ع  ثم ت   م مجع ادساةئل وبحثفا.ؾ  ع  ت  

 وافسجقح ؾقفارض ادساةئل افعدوي يف ظ

 (ادصطؾح يف شمال وجواب) أما ادصطؾح: ؾدرشت ـتاب

ن من يظؼوـاكت درجتي  ،ؾقه حـت  ثالث مرات، وامت   ،ؾشقخف

 .نيظؼ
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، البن ـثر اختصار ظؾوم احلديث مع كػيس ـتاب وذاـرت   

هة، وتقسر ادصطؾح فؾشقخ افطحان، وـتب ـثرة وادوؿظة، وافـز

 ادصطؾح بػضل اهلل تعاػ. جًدا من ـتب

 من غوـاكت درجتي ثالث ،جظؾم افتخري ت  ش  ر  وبعد ذفك د  

 .غثالث

أحاديثه  ت  ج  ر  ؾخ   (بؾوغ ادرام)ـتاب باب افـؽاح من  ثم أخذت   

دي )وهو من ـبار ضؾبة ر  أويس افؽ   فا ظذ افشقخ أيبوظرضت  

 .افشقخ(

 .ى األبوابيف ختريج أحاديث وآثار متػرؿة يف صت ثم أخذت   

 !!ظرض اآلن ظذ افشقخاوبعد مدة، ؿال يل افشقخ أبو أويس:  

وهو حديث جابر بن ظبد اهلل  ،ظذ ؾضقؾته أول حديث ؾعرضت  

 إذا: »وشؾم ظؾقه اهلل صذ اهلل رشول ؿال: ؿالم ريض اهلل ظـف

 كؽاحفا إػ يدظوه ما إػ يـظر أن اشتطاع ؾنن ادرأة، أحدـم خطب

 ما مـفا رأيت حتى ،هلا أختبل ؾؽـت جارية خطبت  ؾ: ؿال ،«ؾؾقػعل

 .فاؾتزوجت   ،وتزوجفا كؽاحفا إػ دظاين
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ض ظؾقه ر  أكه إذا ظ   -حػظه اهلل -وـان من ظادته ،ؾـي افشقخر  وظ  

 وصفادته أو ظؿؾه. ة، شلفه ظن اشؿه وبؾده ضافب يراه ألول مر

 صقخـا يف ادسجد يوم افسبت. بؼحيف دراشة افعؾل  ودخؾت  

 .(بداية ادجتفد)ان ؾضقؾته أيًضا يؼح فـا يف افػؼه ـتاب وـ

 م(   2048م( إػ ظام )2040) ظـد افشقخ من ظام طؾؾت  و

 وختؾؾت  هذه افسـوات شـة ؿضقتفا يف القش ادرصي.

 وأثـاء هذه اددة ـاكت دروس افشقخ ظذ افـحو افتايل: 

ض( وهو درس ي عرض ؾقه  درس افظفر، ويسؿى )درس افع ر 

ت ب،  ـ  ر هذا ظذ ما  افطؾبة   األبحاث واألحاديث ظذ افشقخ، ؾق ؼ 

، وي طؾب  ب فثان   مزيًدا من افبحث... وهؽذا.من ثافث وي صو 

ـة: ــ)صحقح  ويف بداية  هذا افدرس ؿراءة ـتاب من ـتب افس 

مسؾم(، أو )شـن افسمذي( وتعؾقق يسر من افشقخ ظذ احلديث 

ؼ دي وإما ؾؼفي.ح ـتاب  افذي ؿ رئ. وذ     إما ظ 

هذا ـؾه يف درس افعرض. ودرس افعرض هذا ـان يومق ا بعد  

 صالة افظفر، يف مؽتبة صقخـا ادالصؼة فؾؿسجد.
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ي األحد واألربعاء ـان افشقخ يعطي ثالثة دروس، بعد ـل   ويوم 

ض.  صالة درس، إضاؾة إػ درس افع ر 

عاديت أجؾس ؾؽاكت افدروس ـثرة وافػواةئد ؽزيرة، وأكا ــت ـ

م  ؽ  يف درس افعرض يف ادؼدمة: حتى أتؽن من شمع ـل ؿول وح 

أ ي يؼوفه افشقخ حػظه اهلل.  ور 

 وـان اشم  ،من اؿساح صقخـا افعدوي ـانوأول بحث ـتبته 

، وراجعته مع (حؽم اشتئذان ادرأة يف افـؽاح) وؿتفا:  افبحث

اختقار  حق افػتاة يف)، باشم (م2047)ع ظام ب  ض   وؿد ،افشقخ

 (.ذيك احلقاة

رحؾة افتلفقف مع افدراشة ظـد افشقخ يف ظؾوم  وهؽذا بدأت   

 يف افوؿت ، ادـصورة ؾرع   ،أخرى ومع افدراشة يف جامعة األزهر

 ه.كػس

اآلن يف بؾديت )ؿرية خافد بن افوفقد ـ مرـز مـشلة أبو ظؿر ـ  اوأك 

 ذؿقة ، مرص(.
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 :اإلجازات

 بعض فـقؾفا ـم يسعى أكا فست من هواة اإلجازات، ومل أشع  

 ببعضفا: ن  اهلل ظع  افعؾم، وفؽن م   ضالب

من افشقخ افدـتور  ،ـة ـتاًبا مسـًدا من ـتب افس  ؼ  إجازة يف شتة ظ  

 ماهر افػحل.

 .سالم بايلمن افشقخ وحقد ظبد اف ،موضل مافكيف إجازة 

 بؽر احلـبع. من افشقخ أيب ،افعؼقدة افطحاويةيف إجازة 

 ويس افؽردي.أ من افشقخ احلبقب أيب ،صحقح افبخارييف إجازة 

 وي.دظامة من افدـتور: مصطػى افـإجازة 

 ييس.افبسطو: رؾعت ظامة من افشقخإجازة 

 افسؽـدري. هفح مصطػى زظقؿشعقد صاظامة من افشقخ: إجازة 
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 ادمفػات:

  شوف أؿسؿفا إػ أربعة أؿسام: 

 األول: ممفػات ض بعت:

مطبوع بتؼديم صقخـا  (حق افػتاة يف اختقار ذيك احلقاة) (4)

 (م2044)ظام وـان ذفك  تبته افعدوي، وهو أول ـتاب ـ

ومل  ،م هلا صقخـاد  وؿ   ،افثاين: ممفػات اكتفقت مـفا مـذ شـوات

 طبع:ت  

 .(ؾؼه افضقاؾة)( 4) 

بتؼديم صقخـا مصطػى  (م اإلصفاد واإلظالن يف افـؽاحؽ  ح  )( 2)

 بن افعدوي.

 بتؼديم صقخـا مصطػى بن افعدوي. (ؾؼه إفؼاء افسالم)( 3)

 بتؼديم صقخـا مصطػى بن افعدوي. (فـساءأحؽام مفور ا)( 4)

  (األريج يف حؽم افـؿص وافوصم وافوصل وافتػؾقج)( 5)

 بتؼديم صقخـا مصطػى بن افعدوي.

 بتؼديم صقخـا مصطػى بن افعدوي. (افـشوز وضرق ظالجه)( 6)
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بتؼديم صقخـا  (ـقة افعؼقؼة ظن ادوفودر افودود بس  ؽ  ص  )( 7)

 مصطػى بن افعدوي.

بتؼديم صقخـا مصطػى بن  (افوالية يف افـؽاح أحؽام)( 8)

 افعدوي.

 بتؼديم صقخـا مصطػى بن افعدوي. (حتؼقق األربعغ افـووية)( 9)

طبة افـساء)( 40) بتؼديم صقخـا مصطػى بن  (افشػاء يف أحؽام خ 

 افعدوي.

بتؼديم صقخـا مصطػى بن  (أحؽام افؽػاءة يف افـؽاح)( 44)

 افعدوي.

بتؼديم صقخـا مصطػى بن  (ر بافؽامراافتصوي م ؽ  ح  )( 42)

 افعدوي.
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 :كتكساإلظذ  PDF  : ـتب ك ؼتافثافث

  .]ادجؿوظة األوػ[ ( افػتاوى افعامة ادخترصة4) 

   .]ادجؿوظة افثاكقة[ افػتاوى افعامة ادخترصة( 2)

 .[]ادجؿوظة افثافثة ( افػتاوى افعامة ادخترصة3)

 .]ادجؿوظة افرابعة[ ( افػتاوى افعامة ادخترصة4)

 .[امسة]ادجؿوظة اخل ( افػتاوى افعامة ادخترصة5)

 ( إزافة افعـاء بذـر ؾتاوى افشتاء6)

 فػتاوى افزـاة.ؾق اهلل خإرصاد  (7)

 إظالم األكام بػؼه إفؼاء افسالم. (8)

 .بتحؼقؼي افـووية وناألربع (9)

 فـؽاح.اإليضاح ألحؽام افوالية يف ا (40)

طبة افـساء. (44)  افشػاء يف أحؽام خ 

 .األوػ[اداةئة ]! موشوظة هل تعؾم أن  ؟ (42)

 .[ثاكقةافاداةئة ]! موشوظة هل تعؾم أن  ؟ (43)

 .[ثافثةافاداةئة ]! موشوظة هل تعؾم أن  ؟ (44)

 .[فرابعةااداةئة ]! موشوظة هل تعؾم أن  ؟ (45)
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 افـصاةئح افزـقات فطؾبة افعؾم يف افزيات. (46)

 افـشوز وضرق ظالجه. (47)

 تذـر ادممـغ بػتاوى ادصؾغ. (48)

 حؽم افتصوير بافؽامرا. (49)

 حؽم افؽػاءة يف افـؽاح. (20)

 صؽر افودود بسـقة افعؼقؼة ظن ادوفود. (24)

 ؾؼه افضقاؾة يف افؼيعة اإلشالمقة. (22)

 ـشف االفتباس ببقان حؽم ختان افذـور واإلكاث. (23)

 .تؾخقص ؾتاوى افعالمة احلويـي( 24)

 .( تؾخقص افػتاوى احلديثقة فؾعالمة احلويـي25)

 .( األجوبة افواظقة يف ؾتاوى األضحقة26)

 ادسجد يف صالهتا ظذ بقتفا يف ادرأة صالة تػضقل أحاديث(  27)

 .يف مقزان افـؼد

 .( افػتاوى اخلػاف يف ؾؼه زـاة افػطر واالظتؽاف28)

 .( افؼول افسديد يف ؾتاوى افعقد29)

 .وى افصاةئؿغ( افؼول ادبغ يف ؾتا30)
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   افعدويبن مة مصطػى ال  ( شماالت أمحد آل رجب فؾع  34)

  صقخـا مصطػى بن افعدوي. من دروس( ؾواةئد 32)

ر ؽ  ن ب  م  )) :دـر  ببقان ضعف حديثان ( تذـر م  33)

   ....((وابتؽر

   أجوبة افرشاةئل افتي تبدأ باشم افساةئل )افرشافة األوػ(. (34)
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 تلفقػفا: : ـتب جار  افرابع

مصطػى بن ؾتاوى اإلكسكت وافػضاةئقات فشقخـا اإلمام ( 4) 

 .[اخلؿسمةئة األوػافعدوي ]

ؾتاوى اإلكسكت وافػضاةئقات فشقخـا اإلمام مصطػى بن ( 2)

 .[ثاكقةسمةئة افاخلؿافعدوي ]

ؾتاوى اإلكسكت وافػضاةئقات فشقخـا اإلمام مصطػى بن  (3)

 .[ثافثةاخلؿسمةئة افافعدوي ]

ؾتاوى اإلكسكت وافػضاةئقات فشقخـا اإلمام مصطػى بن  ( 4)

 .[رابعةاخلؿسمةئة افافعدوي ]

ؾتاوى اإلكسكت وافػضاةئقات فشقخـا اإلمام مصطػى بن  ( 5)

 .[امسةاخلؿسمةئة اخلافعدوي ]

ؾتاوى اإلكسكت وافػضاةئقات فشقخـا اإلمام مصطػى بن  (6)

 .[سادشةاخلؿسمةئة افافعدوي ]

ؾتاوى اإلكسكت وافػضاةئقات فشقخـا اإلمام مصطػى بن  (7)

 .[سابعةاخلؿسمةئة افافعدوي ]
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ؾتاوى اإلكسكت وافػضاةئقات فشقخـا اإلمام مصطػى بن  (8)

 .[ثامـةاخلؿسمةئة افافعدوي ]

ؾتاوى اإلكسكت وافػضاةئقات فشقخـا اإلمام مصطػى بن  (9)

 .[تاشعةةئة افاخلؿسمافعدوي ]

ؾتاوى اإلكسكت وافػضاةئقات فشقخـا اإلمام مصطػى بن  (40)

 .[عاذةاخلؿسمةئة افافعدوي ]

 .[ادجؾد األولمـاؿشات ظؾؿقة هادةئة ] (44)

 .[فثاينادجؾد امـاؿشات ظؾؿقة هادةئة ] (42)

 .[ثافثادجؾد افمـاؿشات ظؾؿقة هادةئة ] (43)

 .[رابعادجؾد افمـاؿشات ظؾؿقة هادةئة ] (44)

 .[امسادجؾد اخلمـاؿشات ظؾؿقة هادةئة ] (45)

 .[سادسادجؾد افمـاؿشات ظؾؿقة هادةئة ] (46)

 .[سابعادجؾد افمـاؿشات ظؾؿقة هادةئة ] (47)

 .[ثامنادجؾد افمـاؿشات ظؾؿقة هادةئة ] (48)

 .[تاشعد افادجؾمـاؿشات ظؾؿقة هادةئة ] (49)

 .[عاذادجؾد افمـاؿشات ظؾؿقة هادةئة ] (20)
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 .[سادشة]ادجؿوظة اف افػتاوى افعامة ادخترصة (24)

 .[سابعة]ادجؿوظة اف افػتاوى افعامة ادخترصة (22)

 .[ثامـة]ادجؿوظة اف افػتاوى افعامة ادخترصة (23)

 .[تاشعة]ادجؿوظة اف افػتاوى افعامة ادخترصة (24)

 .[عاذة]ادجؿوظة اف افػتاوى افعامة ادخترصة (25)

 .[امسةخلااداةئة ]! موشوظة هل تعؾم أن  ؟ (26)

  .[سادشةفااداةئة ]! موشوظة هل تعؾم أن  ؟ (27)

 .[سابعةفااداةئة ]! موشوظة هل تعؾم أن  ؟ (28)

 .[ثامـةفااداةئة ]! موشوظة هل تعؾم أن  ؟ (29)

 .[تاشعةفااداةئة ]! موشوظة هل تعؾم أن  ؟ (30)

 .[ةعاذفااداةئة ]! موشوظة هل تعؾم أن  ؟ (34)

 افؼول ادبغ يف ؾتاوى ادتطفرين. (32)

 ادساةئل اداةئة افتي أؿسم ظؾقفا أمحد آل رجب. (33)

 ؾتح افوهاب بػؼه افشورى يف شمال وجواب. (34)

 .ادوجز يف ذح األربعغ (35)
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، مدرشة اإلمام مصطػى بن افعدويـتب ومصـػات  (36)

 .وؾواةئد مـفا

 ،ا اإلمام مصطػى افعدويممفػات وحتؼقؼات صقخـ (37)

 وؾواةئد مـفا. 

 .وابغافؼول ادبغ يف صالة األ (38)

 إزافة افشؼاق بػتاوى افطالق. (39)

 افذي أظرؾه. مصطػى بن افعدوي افشقخ (40)

 األكؽحة افتي ورد افـفي ظـفا. (44)

 ادخترص افـػقس يف مصطؾح احلديث.( 42)

 زواج افتحؾقل دراشة حديثقة ؾؼفقة.( 43)

 افتشبه بافؽػار حؽؿه وصوره.( 44)

 األؿوال افعزاةئز يف ؾتاوى الـاةئز.( 45)
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 :ظـد افشقخ مصطػى بن افعدوي فاافؽتب افتي درشت  أهم 

  صحقح افبخاري. عضب( 4)

 .أؽؾب صحقح مسؾم( 2)

 .أؽؾب شـن افسمذي( 3)

 .بداية ادجتفدـتاب بعض ( 4)

 .بعض افرشافة فؾشاؾعي( 5)

 اإلمجاع البن ادـذر.( 6)

 .افصػات البن خزيؿة( 7)

 ـتاب افتوحقد .( 8)

 فشقخـا. ،صول افتػسرأ( 9)

 .فشقخ اإلشالم ابن تقؿقة ،مؼدمة يف أصول افتػسر( 40)

 .البن افؼطان اإلؿـاع يف مساةئل اإلمجاع ـتاببعض ( 44)

 ـثر من ظؾل افدارؿطـي.( 42)

 فشقخـا افعدوي. ،مصطؾح احلديث( 43)

 ؾتح ادغقث.ـتاب بعض ( 44)

 .أؽؾب تػسر افؼرآن من تػسر صقخـا افعدوي( 45)
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 وؽرها من افؽتب افؽثر وافؽثر. 

مصطػى بن افعدوي ـل هذه افؽتب افسابؼة درشتفا مع صقخـا 

 حػظه اهلل.

 بؽر احلـبع. افطحاوية مع افشقخ أيب-

صول افثالثة، وـشف افشبفات، وـتاب افتوحقد، وافؼواظد األ-

 مع بعض ضؾبة صقخـا مصطػى بن افعدوي. .األربعة

بؼح ـبار ضؾبة  ،افـزهة وتقسر ادصطؾح فؾطحان، وافباظث-

 صقخـا افعدوي.

 .افؼيف ألزهروؿد حػظت افؼرآن افؽريم با

 صول افػؼه يف جامعة األزهر افؼيف.أظؾم  ودرشت  

 أبرز مشاخيي:

ه شـوات وشـوات يبغ يد افذي جؾست   ،صقخي األول األـز( 4)

مصطػى بن  ،مة ادحدث افػؼقه ادػرال  افع   ظـه : وأخذت  

 افعدوي.

 ث أمحد أبو افعقـغ.د  ح  افشقخ اد  ( 2)

 ؿد حسان.ؾضقؾة افشقخ افدـتور حم( 3)
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 ؾضقؾة افشقخ افدـتور حمؿد ظبد ادؾك افزؽبي.( 4)

 حرضت فه مرات ؿؾقؾة(.ؾضقؾة افشقخ حمؿد حسغ يعؼوب )( 5)

 ؾضقؾة افشقخ أبو بؽر احلـبع.( 6)

)حرضت فه مرات  ؾضقؾة افشقخ افدـتور ظبد اهلل صاـر( 7)

 ؿؾقؾة(.

 ؾضقؾة افشقخ افػؼقه وحقد ظبد افسالم بايل.( 8)

 )حرضت فه مرات ؿؾقؾة(. ؾة افشقخ أبو افػتوح ظؼلؾضق( 9)

 .افشقخ افدـتور أمحد افـؼقب( 40)

افدـتور حمؿد إشمظقل ادؼدم )حرضت فه درًشا ؾضقؾة ( 44)

 .واحًدا(

 .ؾضقؾة افداظقة افشقخ أمغ األكصاري( 42)

 ؾضقؾة افداظقة افدـتور حازم صومان. ( 43)

 ؾاضل.وؽرهم من األ
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 :ومن جامعة األزهر

 جامعة ادـصورة.برةئقس ؿسم احلديث  ،ـمل الؿل /د أ.( 4) 

 أشتاذ احلديث بجامعة ادـصورة. ،ادردافدـتور صعبان ( 2)

أشتاذ افبالؽة بجامعة  ،افدـتور حمؿود صعبان( 3)

 وؽرهم من األؾاضل. .األزهر)حرضت فه درًشا واحًدا(
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 :حتى اآلن ظؾقفا حصؾتجازات افتي مات واإلادؼد صور وهذه
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هذه إجازة من ؾضقؾة افشقخ/ أبو بؽر احلـبع، يف ذح ـتاب 

 افعؼقدة افطحاوية، وهي ظبارة ظن توؿقعه ظذ افؽتاب ؾحسب.
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 .وهداين هلذا ظذ أن وؾؼـي اأصؽر اهلل أواًل وأخرً و

 ثم أصؽر صقخـا مصطػى بن افعدوي، حػظه اهلل. 

ـزل ظذ أمي شحاةئب افرمحات وأن ي سؽـفا أظايل   وأشلل اهلل أن ي 

ػظ وافدي ووفدي وزوجتي.  الـات، وأن ي 

ذ   ك ظذ شقدكا حمؿد، وظذ آفه وصحبه أمجعغ.  وص  ؾ م وب ار   اهلل وش 

 واحلؿد هلل رب افعادغ.

 وـتبه ببـاكه افباحث وادحؼق: 

 أمحد بن حمؿود آل رجب. 
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